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I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 
 

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras (toliau – įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikla tenkina bendruomenės kultūros 

ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Įstaiga veikia kultūros, socialinėje, mokslo, 

švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams 

ir juridiniams asmenims. 

Įstaiga įsteigta 2005 m. gruodžio mėn. ir yra viena iš Alytaus miesto savivaldybės kultūros 

organizacijų.  

Steigėja (savininkė) – Alytaus miesto savivaldybės taryba. 

Įstaigos administruojamas patalpų plotas – 9645,93 kv. m. 

Įstaigos adresas – Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus. 

Įstaigoje dirba 34 darbuotojai: 3 administracijos darbuotojai (ne kultūros darbuotojai), 25 

kultūros darbuotojai ir 6 aptarnaujantys darbuotojai. 

 

Įstaigos materialinė bazė 

1 lentelė 

Įstaigos erdvės 
Muzikos 

instrumentai 

Tautiniai 

kostiumai 
Žiūrovų salės ǀ 

vietos 

Kūrybinės 

veiklos patalpos  

Specializuotos 

parodų salės 

Konferencijų 

salės 

3 1 882 12 3 1 24 187 

 

Pagrindinė įstaigos veikla – daugiafunkcis kultūros centras.  

Įstaigos tikslai: 

 tenkinti Alytaus miesto bendruomenės sociokultūrinius poreikius, 

 puoselėti etnokultūrą ir mėgėjų meną, 

 teikti įvairias kultūros edukacijas, 

 pristatyti profesionaliąją kultūrą, 

 skatinti kultūrinį tarptautiškumą. 

Įstaigoje vykdomi meninės kūrybos projektai, kūrybinių mainų programos, 

bendradarbiaujama su vietos ir tarptautiniais fondais, kultūros ir meno organizacijomis, inicijuojami 

aktualiausių kultūros ir meno formų pristatymai, rengiamos kultūros edukacinės programos 
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vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, skatinama meninė veikla, telkiami įvairių žanrų mėgėjų 

kolektyvai ir pavieniai asmenys.  

 

Įstaigos misija – puoselėti etnokultūrą, reprezentuoti meno mėgėjų kolektyvų veiklą, 

tenkinti Alytaus miesto gyventojų kultūrinius ir saviraiškos poreikius, edukuoti visuomenę, 

sudarant sąlygas pažinti šalies ir užsienio profesionaliąją kultūrą. 

Vizija – aktyviai su bendruomene augantis, nuolat veikiantis kultūringo laisvalaikio ir 

profesionaliojo meno centras. 

Vertybės – bendradarbiavimas, atvirumas, kūrybingumas, tobulėjimas, iniciatyvumas. 

 

2019 m. rugsėjo 25 d. atnaujinti VŠĮ Alytaus kultūros centro įstatai, įstaigos pavadinimas, 

vizualinis identitetas. 

 

2021 metais įstaigos vykdytos jos įstatuose nurodytos funkcijos:  

 vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, steigti ir 

sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus ir socialinių grupių mėgėjų meno kolektyvams, 

studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, mokykloms, stovykloms 

ir kt.; 

 puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių ir kitus  

tradicinius ir laikmečiui aktualius renginius; 

 organizuoti įstaigos mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėje ir 

kituose regiono, šalies, užsienio kultūros renginiuose; 

 organizuoti kultūringo laisvalaikio, meninės saviraiškos, kūrybinių įgūdžių 

tobulinimo, pramoginius renginius, šventinius pobūvius miesto bendruomenei; 

 organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų renginius; 

 sudaryti sąlygas ir galimybes organizuoti profesionaliojo scenos meno renginius; 

 organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, rengti ir įgyvendinti kultūros 

informacijos sklaidos projektus; 

 koordinuoti visuomeninių organizacijų (asociacijų), neformalių sambūrių kultūros 

veiklą, teikti jiems metodinę paramą; 

 teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų 

veiklos organizavimo, renginių aptarnavimo paslaugas; 

 administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas 

patalpas; 

 koordinuoti ir administruoti meno kolektyvų veiklos programas ir jų projektus. 

 

Žiūrovų salės 

Didžioji salė, kurioje telpa 782 žiūrovai, skirta profesionaliojo meno koncertams, 

spektakliams, pramoginiams renginiams. 

 

1 ir 2 pav. Didžioji salė 
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Mažoji salė, kurioje telpa apie 200 žiūrovų (sėdimų vietų), skirta mažesniems, kameriniams 

renginiams, edukacijoms ir kt. renginiams. 

    
 

3 ir 4 pav. Mažoji salė 

 

Įstaigos amfiteatras. Ši atvira lauko scena yra skirta įvairiems koncertams ir kitiems 

renginiams šiltuoju metų laiku. Amfiteatro stogeliais dengtose tribūnose telpa iki 900 žiūrovų 

(sėdimų vietų). 24 m. scena turi vietinę apšvietimo ir įgarsinimo aparatūrą. Amfiteatras baigtas 

statyti ir atidarytas 2013 m. 

 

        
 

5 ir 6 pav. Įstaigos amfiteatras 

Įstaigoje yra 3 parodų salės. 

Parodų salės puikiai tinka vaizduojamojo meno ir kitoms vizualiojo meno parodoms, 

edukacijoms rengti.  

Atnaujinta parodų salė, vykdant lauko amfiteatro statybas įrengta II aukšte, puikiai tinka 

fotografijos, tautodailės parodoms, ekspozicijoms ir edukacijoms. 

III aukšto vestibiulio erdvė tinka įvairioms parodoms, ekspozicijoms, pristatymams, 

edukacijoms. 

 

7 pav. III aukšto vestibiulio erdvė                 8 pav. Atnaujinta parodų salė 
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Konferencijų salė 

Po remonto Alytaus kultūros centre įrengta nauja erdvė – konferencijų salė, kurioje 

organizuojama įvairi edukacinė, šviečiamoji ir profesinio tobulinimo veikla. Taip pat įrengtas 

koridorius, kuriame planuojama įkurti Kultūros centro istorijos ekspoziciją arba eksponuoti įvairias 

parodas.  

 

 

9 pav. Konferencijų salė    10 pav. Koridorius, kuriame bus įrengta            

Kultūros centro istorijos ekspozicija 

 

Kūrybinės veiklos patalpos 

Įstaigos patalpose yra įrengta speciali studija choro repeticijoms. Studiją sudaro dvi 

repeticijų erdvės. Vienoje jų yra amfiteatrinė pakyla chorui, pianinas. Kitos repeticijų erdvės sienos 

padengtos garso izoliacine medžiaga, todėl ji puikiai tinka vokalo repeticijoms. 

2020 metais atnaujintos Didžioji baleto salė, Mažoji baleto salė ir Choreografijos salės yra 

skirtos šokių kolektyvų repeticijoms, jose yra veidrodžiai, akustinės sienelės. 

Taip pat įrengtos kelios mokymo klasės nedidelių įvairaus žanro meno kolektyvų 

repeticijoms. 

 

     

 

11 ir 12 pav. Mažoji baleto salė ir Choreografijos salė 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2019–2020 metais Alytaus kultūros centrui 

sutvarkyti skyrė beveik 2 mln. Eur.  

Buvo atlikti aplinkos tvarkymo darbai: išklotos trinkelės, išlietos stovėjimo aikštelės (prie 

fasadinės ir tarnybinės pastato pusių), sutvarkyta aplinka.  

Atlikti fasado šiltinimo darbai – darbų suma 820 000 Eur, rangovas UAB „Alvista“. 

Įsigyta įgarsinimo, apšvietimo įranga, iš dalies atnaujintos scenos konstrukcijos – pirkimo 

vertė 380 000 Eur, tiekėjas – UAB „Audiotonas“. Nauja garso ir šviesos technika yra sumontuota 

Didžiojoje salėje ir balkone, o I ir II aukšto vestibiuliuose įrengta nauja pranešimų sistema.  
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Atlikus renovaciją, sutvarkytas pagrindinis įėjimas, stiklu uždengtos mozaikos, įrengtas 

pastato fasado apšvietimas, ties pagrindiniu ir administraciniu įėjimais pakeistos iškabos. Atliktas 

vidaus apdailos ir inžinerinių sistemų remontas: sutvarkytos šildymo, vėdinimo, vandentiekio, 

nuotekų, elektros instaliacijos sistemos. Atnaujintos pirmojo, antrojo aukštų grindys, sienos ir 

lubos. Daugelis originalių elementų – variniai šviestuvai, mozaikinio betono grindys, kai kurie 

pakabinamųjų lubų segmentai, sienų tinkas buvo restauruoti.  

Po remonto Alytaus kultūros centre įrengtos naujos erdvės: laukiamasis meno kolektyvų 

nariams, atvykusiems į repeticijas, konferencijų salė, koridorius, kuriame planuojama įkurti 

Kultūros centro istorijos ekspoziciją.  

Suremontuotos ir atnaujintos patalpos: rūbinė, laiptinės, administracijos darbo kabinetai, 

grimo kambariai. Pakeisti Didžiosios salės kulisai ir pagrindinė užuolaida. 

Vykdant renovaciją, Alytaus miesto savivaldybės iniciatyva atlikta ir kultūros paveldo 

objekto – sienų tapybos darbo „Audėjos“ – rekonstrukcija. Siekiant užtikrinti šio meno kūrinio 

saugumą aplink jį įrengtas apsauginis barjeras. 

 

13 ir 14 pav. Sienų tapyba „Audėjos“ 

 

Interneto svetainė www.alytuskc.lt. Šios svetainės funkcija –  supažindinti visuomenę su 

įstaigos veikla, informuoti apie jos patalpose vykstančius renginius. Informacija apie renginius, 

įstaigos ir kolektyvų veiklą nuolat atnaujinama, kaupiama ir saugoma. Interneto svetainė 

administruojama kiekvieną darbo dieną. Nuo 2011 m. įstaiga turi socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyrą, jos sekėjų skaičius jau perkopė 6,7 tūkst. Joje taip pat skelbiama naujausia informacija apie 

artėjančius koncertus, spektaklius, parodų atidarymus ir kitus renginius. Nuo 2019 m. įstaiga turi 

socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą, kurioje taip pat yra viešinama aktuali informacija apie 

įstaigos veiklą.  

http://www.alytuskc.lt/
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II. ĮSTAIGOS VEIKLA 
 

2021 m. įstaiga organizavo 110 renginių (dalis jų įvyko virtualiai), juose apsilankė arba 

virtualiai juos stebėjo apie 49 tūkst. žiūrovų. Šiuos skaičius palyginus su dvejų ankstesnių metų 

duomenimis, matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos įvesti karantino režimo ribojimai labiausiai 

paveikė 2020 m. Kultūros centro veiklą.   

 

Renginių skaičiaus kaita 2019–2021 m. 

2 lentelė 

2019 m. 2020 m.  2021 m.  

156 79 110 

 

Toliau nurodomi įstaigos 2021 m. veiklos plano kelti tikslai ir pasiekti rezultatai. 

 

 

1 tikslas. Įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimas 
                                                                                                                               3 lentelė 

Tikslo 

pavadinimas 

Uždaviniai (priemonės) Pagrindiniai rezultato 

pasiekimo vertinimo 

rodikliai   

2021 m. 

planas 

2021 m. 

reikšmė 

1.1. Įstaigos 

funkcijų vykdymo 

užtikrinimas 

Įstaigai priklausančių 

patalpų administravimas 

1 lankytojo išlaikymas, 

Eur  
22,07 8,8 

Darbuotojų išlaikymas 
Etatų (darbuotojų) 

skaičius, vnt. 
26,5 (33) 26,5 (34) 

Įvairaus pobūdžio 

renginių organizavimas, 

patalpų aptarnavimo 

paslaugų teikimas 

privatiems renginiams 

Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius, vnt.  
200 449 

 

Rezultatai 

4 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

 

 

 

 

Lėšos Priemonės įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Pastabos 

Savivald

ybės 

biudžeto 

lėšos, 

Eur 

Kitų 

šaltinių 

lėšos, 

Eur 

Įstaigos 

uždirbt

os 

lėšos, 

Eur 

Rodiklio 

pavadinima

s,  

mato vnt. 

2021 m. 

planas 

2021 m.  

reikšmė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Komunalinės 

išlaidos 

63231,21 15081,

54 

29956,

47 

1 lankytojo 

išlaikymas, 

Eur 

22,07 8,8  

2. Administracijos 

ir pagalbinių 

darbuotojų 

išlaikymas 

80000 9489,1

9 

- Darbuotojų 

skaičius, 

vnt. 

 

8 9 Etatų 

skaičius – 

8,5 
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3. Kultūros ir 

meno 

darbuotojų 

išlaikymas 

200582,2

1 

67942,

66 

- Darbuotojų 

skaičius, 

vnt. 

25 25 Etatų 

skaičius – 

17,35 

5. Nemokamų 

renginių 

organizavimas 

76493,27 20300 

(Lietuv

os 

kultūro

s 

tarybos 

lėšos ir 

paramo

s) 

3318,0

5 

Vidutinis 1 

renginio 

lankytojų 

skaičius 

200 476 Renginių 

skaičius –

77; 

lankytojų 

skaičius – 

36676 

6. Mokamų 

renginių 

organizavimas 

2402,02 6300  Vidutinis 1 

renginio 

lankytojų 

skaičius 

200 383 Renginių 

skaičius – 

33; 

lankytojų 

skaičius – 

12666 

 

Patvirtintame Alytaus kultūros centro 2021 metų veiklos plane numatytos vieno lankytojo 

išlaikymo sąnaudos reikšmingai sumažėjo. Tai lėmė padidėjęs lankytojų skaičius. Buvo planuota 

organizuoti 100 renginių ir sulaukti 20 000 lankytojų, tačiau suorganizuota 110 renginių ir sulaukta 

49 342 lankytojų, dalis renginių vyko virtualiai. 

Vykdydama veiklą, įstaiga nežymiai nukrypo nuo 2021 m. veiklos plano – pasiekti geresni 

rezultatai, negu buvo planuota. Buvo sulaukta daugiau lankytojų, todėl vieno lankytojo išlaikymo 

sąnaudos tapo daug mažesnės.  

 

Profesionaliojo meno renginių organizavimas 
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Rodiklio pavadinimas, mato 

vnt. 

2021 m. reikšmė 

1. Parodų organizavimas Renginių skaičius (lankytojų 

skaičius) 

9 (3 426) 

2. Koncertų organizavimas Renginių skaičius (lankytojų 

skaičius) 

10 (2 957) 

3. Spektaklių organizavimas Renginių skaičius (lankytojų 

skaičius) 

0 (0) 

Iš viso 19 (6 383) 

 

2021 m. įstaiga iš viso organizavo 19 profesionaliojo meno renginių, kuriuose apsilankė 

apie 6,3 tūkst. žiūrovų.  

Alytaus dailės galerija, bendradarbiaudama su Alytaus kultūros centru, jo parodinėse 

erdvėse rengė tradicines tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2020“ metines 

apžvalgines parodas „Alytaus dailė 2020“ ir „Alytaus fotografija 2020“. 

Nuo 2021 m. kovo mėn. 24 d. Alytaus kultūros centro Mažojoje parodų salėje buvo 

pristatoma metinė apžvalginė Alytaus profesionalių dailininkų paroda „Alytaus dailė 2020“, o 

Parodų salėje – Alytaus fotografų metinė apžvalginė paroda „Alytaus fotografija 2020“. 

Šiose parodose 23 Alytaus vizualiojo meno kūrėjai tradiciškai plačiajai visuomenei pateikė 

savo 2020 m. sukurtus  autorinius kūrybos darbus (45 vizualiojo meno kūrinius). 
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MO muziejaus paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“, pritraukusi daugiau nei 140 tūkst. 

lankytojų Vilniuje, buvo eksponuojama ir Alytaus kultūros centre.  

Nostalgija ir prisiminimai – didelė galia, kuri leidžia permąstyti ne tik istoriją, bet ir 

šiandieną. Taigi MO muziejaus parodos kuratoriai bandė aptikti paskutiniam XX a. dešimtmečiui 

būdingus reiškinius ir juos analizuoti per kasdienybės daiktus ir pasakojimo temą iliustruojančius 

meno kūrinius.  

Parodoje buvo galima pamatyti žinomus reiškinius, netgi atpažinti to laikotarpio savotiškus 

personažų tipažus. Be legendinės kiosko instaliacijos, taip pat buvo galima pamatyti ir tai, kaip tuo 

metu atrodė „Netflix“. 

MO muziejaus parodą „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ Alytaus kultūros centre aplankė 

495 žiūrovai.  

 

15 ir 16 pav. MO muziejaus paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ 

(„Alytaus gido“ nuotr.) 

 

Didžiuosiuose miestuose džiazo koncertai – dažnas reiškinys, bet mažesnieji tuo 

pasidžiaugti negali. Ši vasara Alytuje buvo kitokia – visą vasarą vyko projektas „Džiazuojantis 

Alytus“, iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Alytaus miesto savivaldybės. Vykdant 

šį projektą, alytiškiai visą vasarą buvo kviečiami dalyvauti nedideliuose, bet ypač jaukiuose 

koncertuose, piknikuose, improvizacinėje stovykloje. Koncertų ciklu buvo siekiama ugdyti požiūrį, 

kad Alytus – klestinčios kultūros miestas, galintis pasiūlyti įvairių kūrybinės raiškos formų ir vietų. 

Koncertus organizavo Alytaus kultūros centras su džiazo atlikėju Tadu Pasaravičiumi. 

Įgyvendinant projektą „Džiazuojantis Alytus“ buvo suorganizuoti 5 koncertai, kuriuose 

apsilankė 370 žiūrovų.  

 

 

 

17 ir 18 pav. Renginių „Džiazuojantis Alytus“ akimirkos 
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 Birželio mėn. 25 d. Alytaus muzikos mokykloje pianisto Peterio Laulo (Rusija) 

koncertu prasidėjo devynioliktasis, po metų pertraukos sugrįžęs tarptautinis Dainavos šalies 

muzikos festivalis. Per devyniolika metų festivalis tapo svarbiu profesionaliosios muzikos renginiu 

ir vienu iškiliausių regiono kultūros akcentų. Šiuo renginiu Alytaus miesto ir Dainavos šalies 

žmones siekiama supažindinti su žymiausiais Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais ir atlikėjais. 

Festivalio koncertai šiemet buvo organizuojami dar įvairesnėse vietose: Alytaus muzikos 

mokykloje, Raižių kaime Alytaus rajone, Alytaus kultūros centre, Audiovizualiųjų menų centre 

(Alytaus sinagogoje).  

 Dainavos šalies muzikos festivalį sudarė 6 renginiai, juose apsilankė 1 405 žiūrovai.  

 

 
 

19 ir 20 pav. Dainavos šalies muzikos festivalis 

 

Etninės kultūros renginių organizavimas 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Rodiklio 

pavadinimas, mato 

vnt. 

2021 m. 

reikšmė 

Pastabos 

1. Parodų organizavimas Renginių skaičius 

(lankytojų skaičius) 

0 (0) Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius – 0 

2. Koncertų organizavimas Renginių skaičius 

(lankytojų skaičius) 

9 (6 747) Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius – 1 

750 

2. Kitų etnokultūrinių renginių 

organizavimas 

Renginių skaičius 

(lankytojų skaičius) 

4 (3 556) Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius – 

889 

Iš viso 13 (10 303)  

 

 

2021 m. įstaiga iš viso organizavo 13 etninės kultūros renginių, kuriuose apsilankė 10,3 

tūkst. žiūrovų.   

Rugpjūčio 24 d. Šv. Baltramiejaus dienai paminėti jau antrąjį kartą Alytaus kultūros centras 

surengė gandrų palydėtuves. Šventėje koncertavo, žiūrovams mįsles minė ir įvairius žaidimus žaisti 

bei ratelius šokti kvietė folkloro ansamblis „Žvangucis“. Mažiausieji renginio žiūrovai piešė, 

spalvino gandrų portretus, krykštavo aplink atgijusį Alytaus kultūros centro fontaną. 

Gandrai į šiltuosius kraštus palydėti su gera nuotaika, linksmais šokiais ir tradicine 

pavakarių sriuba. Renginį stebėjo apie 50 žiūrovų 

 

Rugsėjo mėnesį Lietuvos nacionalinis kultūros centras visą Lietuva kvietė išeiti į viešąsias 

erdves ir dalyvauti lietuvišką tradicinį šokį populiarinančioje etninės kultūros akcijoje „Visa Baltica 

šoka“. Vienas iš svarbiausių akcijos tikslų – įtraukti į liaudies šokio sūkurį kuo daugiau visuomenės 



10 

 

ir pasiekti, kad jis taptų ne tik matomas scenose, bet kiekvienam prieinamas, išbandytas, pamėgtas.  

Alytuje akciją septintus metus iš eilės organizavo Alytaus kultūros centras. Gausiausiai 

akcijoje dalyvavo ir susirinkusiuosius šokti kvietė Kultūros centro folkloro ansamblis „Žvangucis“. 

Renginyje apsilankė 150 žiūrovų. 

 

 

21 ir 22 pav. Etninės kultūros akcijos „Visa Baltica šoka“ akimirkos 

 

Lapkritį buvo organizuota vakaronė Šv. Cecilijos dienai paminėti. Renginyje savo 

programas atliko kolektyvai „Žvangucis“, „Skuja“ ir „Šilagėlės“. Renginį stebėjo 40 žiūrovų.  

 

 

 

23 ir 24 pav. Vakaronė šv. Cecilijos dienai paminėti 

 

Gruodžio 2 d. Alytaus kultūros centre vyko Alytaus miesto ir rajono lopšelių-darželių, 

bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų advento ir Kalėdų laikui skirtas 

tautosakos konkursas „Leliumoj“. Konkurso tikslas – ugdyti jaunosios kartos domėjimąsi savo 

krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, skatinti moksleivius interpretuoti muzikinį 

folklorą. 

Lietuvių folkloras – vienas ryškiausių tautos bruožų. Jis ugdo vaikų tautinį mąstymą, etninę 

kultūrą, pasireiškiančią per tradicijas ir papročius. Konkursą sudarė dvi folkloro rūšys – 

dainuojamasis ir pasakojamasis. Konkurse skambėjo autentiškos Kalėdų giesmės ir dainos, buvo 

sekami tautosakos kūriniai: pasakos, sakmės, mįslės, anekdotai, prietarai. Konkurse apsilankė apie 

150 žiūrovų. 
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25 ir 26 pav. tautosakos konkursas „Leliumoj“ 

(„Kunigiškės fotografijos“ nuotr.) 

 

Be tradicinių švenčių minėjimo, Alytaus kultūros centras visus metus įgyvendino edukacijų 

ciklą „Etno sekmadieniai“. Vieną sekmadienio popietę per mėnesį miestelėnai buvo kviečiami 

turiningai praleisti laiką, išmokti naujų amatų, pasigaminti namams įvairių dekoracijų, susipažinti 

su Dzūkijos krašto amatais ir tradicijomis. Edukacinėmis programomis siekiama aktualinti ir 

populiarinti krašto kultūros paveldą ir etninę įvairovę, supažindinti su seniausiais amatais. Kai 

kurios edukacijos vyko nuotoliniu būdu. Iš viso 2021 metais vyko 4 edukacijos, jose apsilankė arba 

virtualiai jas stebėjo apie 3,5 tūkst. dalyvių. 

 

 

 Bendruomenei aktualių renginių organizavimas 

               7 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Rodiklio 

pavadinimas, mato 

vnt. 

2021 m. 

reikšmė 

Pastabos 

1. Parodų organizavimas Renginių skaičius 

(lankytojų skaičius) 

4 (504) Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius – 126 

2. Koncertų 

organizavimas 

Renginių skaičius 

(lankytojų skaičius) 

45 (17 217) Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius – 383 

3. Spektaklių 

organizavimas 

Renginių skaičius 

(lankytojų skaičius) 

10 (3 322) Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius – 332 

4. Kiti renginiai Renginių skaičius 

(lankytojų skaičius) 

19 (11 613) Vidutinis 1 renginio 

lankytojų skaičius – 611 

Iš viso 78 (32 656)  

 

2021 m. įstaiga iš viso organizavo 78 bendruomenei aktualius renginius. Juose apsilankė 32 

tūkst. žiūrovų.  

 

Virtualūs renginiai. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų ribojimų daugiau 

kaip pusę metų Alytaus kultūros centre negalėjo būti vykti renginiai. Vis dėlto Kultūros centro 

kolektyvas nusprendė organizuoti virtualius (nuotolinius) renginius. Karantino laikotarpiu 

suorganizuota daugiau kaip 20 įvairių nuotolinių renginių: nuo skirtingo formato edukacinių 

dirbtuvių iki valstybinių švenčių minėjimų. Nuotoliniu būdu vyko šie renginiai: „Etno 

sekmadienių“ ciklo renginys „Gaminame neužmirštuoles“, videopasakojimas „Alytiškiai liudija“, 

konkursas „Mano blynai“, nuotraukų konkursas „Mano Vasario 16-oji“, „Vienybė težydi“, „Iš 

širdies“ (alytiškiai virtualiai sveikino Lietuvą), „Sugrįžtu dėl Tavęs, Alytiške“, Kovo 11-osios 

videoreportažas, edukacinės dirbtuvės namuose „Velykinė dekoracija“, Atvelykio šventė, Baltų 

genčių kostiumų fotografijų paroda, virtualūs kultūros pusryčiai „Kultūros diena Alytuje 

(ne)tradiciškai“ ir kt.  
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Virtualūs renginiai sulaukė daugiau kaip 35 tūkst. peržiūrų internete.  

 

Pirmasis gyvas renginys, po ilgos pertraukos vykęs Kultūros centro Didžiojoje salėje, buvo 

Motinos dienai paminėti skirtas koncertas. Tai daug teigiamų emocijų visiems atnešanti šventė, kai 

sveikinamos mylimos mamos, joms dėkojama. Didžiojoje scenoje šios dienos proga pasirodė cirko 

studijos „Dzūkija“ akrobatai, skambėjo Alytaus jaunimo centro auklėtinių dainos, koncertinę 

programą atliko Giedrius Leškevičius su grupe. Dėl galiojančių karantino ribojimų beveik 800 vietų 

turinčioje salėje galėjo sėdėti tik 150 žiūrovų.  

 

 

27 ir 28 pav. Motinos dienai paminėti skirto renginio akimirkos 

(Dariaus Minsės nuotr.) 

 

2021 metų Alytaus miesto gimtadienio šventę organizavo Alytaus kultūros centras. Didelės 

miesto šventės, kokia būdavo anksčiau, dėl karantino reikalavimų rengti nebuvo galima. 

Per miesto gimtadienio šventę Alytuje vyko daugiau kaip 30 įvairių renginių. Siekiant 

išvengti didelių žmonių susibūrimų, renginiai skirtingu laiku vyko įvairiose viešosiose miesto 

erdvėse: Rotušės aikštėje, Jaunimo parke, ant Baltosios rožės tilto, Miesto sode ir prie Didžiosios 

Dailidės ežerėlio. 

Jaunimo parke vyko vaikų piešinių ant grindinio akcija „Piešiu laiką Alytuje“, tinklinio 

klubo „Octa“ pliažo turnyras, vaikų tapybos valanda su Alytaus jaunimo centro „Mamos ir mažylio 

studija“, „BMX“ dviračių ir parkūrininkų pasirodymas bei vaikų pamėgtas „Burbuliatorius“. 

Miesto sode vyko suaugusiems skirtos meno terapijos kūrybinės dirbtuvės, skaitymų popietė 

„Eilės Alytui“. Skambėjo džiazas, vyko naktišokiai: šokių aikštelėje buvo galima suktis skambant 

Egidijaus Sipavičiaus, Lietuvos televizijos laidos „Lietuvos balsas. Senjorai“ dalyvių Loretos 

Zabalujevos, Vidmanto Ežerskio ir Dainiaus Platūkio atliekamoms dainoms ir muzika. 

Ant Baltosios rožės tilto vyko šventinių apdovanojimų „Laikas vienija 440“ ceremonija. 

Alytiškius ir miesto svečius pasveikino Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, buvo įteiktos 

Alytaus miesto Garbės piliečio regalijos, paskelbti Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos 

laureatai ir įteiktas žurnalistų „Auksinės plunksnos“ apdovanojimas.  

S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje šurmuliavo mugė. Įvairiose miesto viešosiose erdvėse vyko 

muzikiniai pa(si)matymai su „Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės“ ambasadoriais grupe „Velvet“ 

ir šokių studija  „Aušrinė“, Albertu Antanavičiumi-Šekspyru, šokių studija „Alemana“. 

Alytiškiai taip pat buvo kviečiami stebėti Alytaus krepšinio akademijos „3×3“ gatvės 

krepšinio turnyrą ir dalyvauti 14-ajame „Astros“ dviračių žygyje šeimoms „Šeima – mūsų 

stiprybė“. Miesto gimtadienio renginiuose apsilankė 13 000 žiūrovų. 
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29 ir 30 pav. Alytaus miesto gimtadienio šventės akimirkos 

 

Kaip ir kasmet, 2021 metais liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dieną – Alytaus kultūros centras kvietė švęsti kartu. 

Šventiniai renginiai vyko ne tik Rotušės aikštėje, bet ir prie Alytaus piliakalnio. Šalia 

Alytaus piliakalnio smagiais dainų akordais kvietė pasibūti Alytaus kultūros centro meno 

kolektyvai: folkloro ansamblis „Žvangucis“, politinių kalinių ir tremtinių choras „Atmintis“. 

Minėtose vietose, kaip ir kasmet 21 valandą, su viso pasaulio lietuviais giedojome 

Lietuvos himną – Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“, o jam nuskambėjus, alytiškiams ir miesto 

svečiams Rotušės aikštėje koncertavo Asta Pilypaitė. Renginiuose apsilankė 1 400 žiūrovų. 

 

 

31 ir 32 pav. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo renginio 

akimirkos 

(Alytaus kultūros centro ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuotr.) 

 

Jau trečią vasarą Alytaus kultūros centras alytiškius kvietė į linksmybių vakarą, pavadintą 

„Vasaros fontanu“. Šis renginys praėjusiais metais pritraukė gausybę šeimų su įvairaus amžiaus 

vaikais. Taip nutiko ir šiemet. 

Ansamblis „The Schwings Band“ kvietė pasinerti į subtilius džiazo skambesius, o per 

pertraukas mažieji žiūrovai galėjo šėlti putų patrankos putose.  

Renginyje apsilankė apie 130 dalyvių.  

 

Rugpjūčio mėnesį Alytaus kultūros centro amfiteatre vyko muzikinį kelią Alytuje 

pradėjusios grupės „Velvet“ debiutinio albumo „Jaunaty“ pristatymas.  

Švelnus, vėjavaikiškas, o kartais skausmingas ir sunkus, pirmasis grupės įrašų rinkinys, 

sudarytas iš trejus metus kauptos muzikinės patirties, buvo gyvai pristatytas klausytojams. Koncerte 
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buvo galima išgirsti ne tik jau seniai žinomus kūrinius, bet visiškai naujas, dar niekur negirdėtas 

dainas. Renginyje apsilankė 250 žiūrovų. 

Rugsėjo mėnesį jau septynioliktąjį kartą liaudies meno studija „Dainava“ kvietė alytiškius į 

vaikų ir jaunimo liaudies meno festivalį „Ateik, saulute, su pyragais“. 

Renginys vyko Kultūros centro Didžiojoje salėje. Čia žiūrovai pamatė ir išgirdo Kauno 

vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų tautinių šokių ansamblį „Malūnėlis“, Birštono kultūros centro 

jaunuolių tautinių šokių kolektyvą „Kupolė“, Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų 

ansamblį „Geluža“, Alytaus neformalaus vaikų švietimo programų („Liaudies šokis – jaunieji 

„Dainavos“ nariai“ ir „Liaudies šokis – gyvoji tautinės kultūros versmė“) moksleivius, Alytaus 

kultūros centro liaudies dainų ir šokių ansamblį „Dainava“. Renginyje apsilankė apie 420 žiūrovų. 

 

Gruodžio 3 d. Alytaus kultūros centras kartu su kitomis miesto kultūros įstaigomis 

organizavo Alytaus miesto Kalėdų eglutės įžiebimo šventę ir kartu „Alytaus – Lietuvos kultūros 

sostinės 2022“ atidarymo šventę. Šventinis renginys vyko Alytaus miesto Rotušės aikštėje ir buvo 

tiesiogiai transliuojamas internetu.   

Alytus tapo 2022-ųjų metų Lietuvos kultūros sostine, kurios pagrindinis simbolis – visa 

sujungiantys tiltai. Tai tapo atspirtimi ir „Alytus 2022“ atidarymo ir Kalėdų eglutės įžiebimo 

renginiui, kurio idėja – tiltas į kultūrą yra žmogus. Kultūra gimsta jo rankose. Remdamiesi šia idėja, 

šventės organizatoriai sukūrė reginį, savo forma primenantį mini spektaklį – šokio, projekcijų, 

šviesų ir muzikos reginį „Tilte“. 

Pagrindinis akcentas – Lietuvos kultūros sostinės atidarymo renginys, tad scenai pasitelkta 

tilto idėja. Žmogaus, kaip idėjinės figūros, akcentas padėjo sudėti projekcijų vizualiosios siužetinės 

linijos akcentus. Neliko pamiršti ir etnografiniai regiono akcentai. Žalias (medžių) miesto atspalvis 

įkvėpė idėjų. Sceninį veiksmą sukūrė tik iš Alytaus kilę kūrėjai: šokėjai, dainininkai.  

Reginio kūrybinė komanda savo darbais pažįstama ne tik Alytuje, Lietuvoje, bet ir už jos 

ribų. Ypatingą vakarą kūrė iš Alytaus kilusi režisierė R. Bunikytė, scenografas ir kostiumų 

dailininkas Artūras Šimonis, videoprojekcijų autorius Linartas Urniežius, šviesų dailininkas Andrius 

Stasiulis, muzikos autorius aranžuotojas Justinas Raudonis, choreografė Aušra Saulevičiūtė, šokėjas 

Petras Lisauskas, operatorius Alius Mikelionis.   

 

 

33 ir 34 pav. Alytaus miesto Kalėdų eglutės įžiebimo ir „Alytaus – Lietuvos kultūros 

sostinės 2022“ atidarymo šventės akimirkos 

(Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuotr.) 

 

Gruodžio mėnesį Alytaus kultūros centre vyko keletą metų planuotas, bet dėl pandemijos vis 

atšauktas ar perkeltas Cirko festivalis. Į Alytaus kultūros centrą atvyko cirko artistai iš Lietuvos ir 

Latvijos. Žiūrovų laukė ne tik didysis cirko šou, bet ir edukaciniai užsiėmimai. 

Cirko festivalis – sena tradicija, gyvuojanti nuo 1990 m. Alytus jau nuo seno garsėjo 

talentingais cirko artistais. Vienu metu čia veikė net 2 liaudies ir mėgėjų cirko kolektyvai, skinantys 

laurus tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Pagrindinė cirko konkurso idėjos 
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puoselėtoja yra Kultūros centro cirko studija „Dzūkija“, kurios artistai yra tarptautinių festivalių-

konkursų laureatai, dažnai puošiantys Alytaus miesto renginius ir šiam festivaliui taip pat parengę 

ne vieną įspūdingą numerį. 

Cirko festivalio programoje žiūrovai išvydo ne tik alytiškius, bet ir svečius iš Šakių cirko 

mokyklos „Šypsena“, Visagino cirko studijos „Akrobalansas“, „Amber“ cirko, klouną Albertuką, 

Rygos cirko „Jauniba“ artistus. Programą sudarė beveik 20 įvairaus žanro pasirodymų, skirtų 

visiems žiūrovams: nuo pačių jauniausių iki vyriausių. Susirinkusiųjų laukė ne tik staigmenos, bet ir 

cirko edukacijos, kuriose alytiškiai ir miesto svečiai galėjo bent maža dalimi pajusti, ką reiškia būti 

cirko artistu. Renginyje apsilankė 782 žiūrovai. 

 

35 ir 36 pav. Alytaus cirko festivalio akimirkos 

(Elvino Skabeikio nuotr.) 

 

Senjorų naktišokiai. Šį renginių ciklą Alytaus kultūros centras pradėjo organizuoti nuo 

2019 metų. Karantino laikotarpiu, deja, naktišokiai negalėjo vykti, tačiau 2021 metais jie sugrįžo. 

Galimybe pasilinksminti, pabendrauti, pasipuošti Alytaus senjorai naudojasi su dideliu entuziazmu. 

Tai labai džiugu, nes renginys būtent dėl jų socialinių bei kultūrinių poreikių ir buvo sumanytas. 

Naktišokius, esant palankioms oro sąlygoms, Alytaus kultūros centras organizuoja Alytaus 

miesto sode. Atvėsus orams, renginys perkeliamas į Alytaus kultūros centro arba Alytaus miesto 

teatro sales. Į naktišokius atvyksta gausybė linksmai nusiteikusių senjorų, o muzika ir gera nuotaika 

pasirūpina gyvo garso kapelos. Į jau tradicija tapusius renginius susirinka senjorai iš Prienų, Druski-

ninkų, Birštono ir kitų miestų.  

Senjorai naktišokiuose gali pamiršti visas šių dienų liūdnas aktualijas, atsipalaiduoti, pasi-

justi reikalingi, pasilinksminti iš širdies, o gal net rasti ir naujų pažinčių. Šie renginiai yra labai rei-

kalingi ir svarbūs Alytaus miesto senjorams, todėl numatoma šį sėkmingą renginių ciklą tęsti. 2021 

metais buvo suorganizuoti 6 naktišokių renginiai, juose apsilankė 432 žiūrovai.  

 

 

37 ir 38 pav. Senjorų naktišokių akimirkos 
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„Gardas“. 2000-ųjų pradžioje Alytaus kultūros centro rūsyje vykę koncertai ir 

diskotekos jaunimui nuo 16 metų ilgą laiką nebevyko. Nuo 2021 metų Alytaus kultūros centro 

iniciatyva šios diskotekos vėl organizuojamos. Renginių ciklas pavadintas „Gardas“. Pavadinimo 

ilgai galvoti nereikėjo, buvo pasirinktas senasis, tradiciją turintis pavadinimas „Gardas“.  

„Garde“ vyksta koncertai ir diskotekos jaunimui nuo 16 metų. Renginių pradžia – 20 

val., pabaiga – 22 val. Koncertuoti „Garde“ parenkami jaunimo mėgstami ir klausomi atlikėjai. 

Tokie renginiai jaunimui yra labai reikalingi, nes panašių Alytuje daugiau nėra. Jau pirmasis 

„Gardo“ koncertas sulaukė itin didelio jaunimo susidomėjimo, jame apsilankė apie 100 žiūrovų. Iš 

viso 2021 metais buvo suorganizuota 3 renginiai, juose apsilankė 410 žiūrovų.  

 

 

39, 40 ir 41 pav. Renginių „Garde“ akimirkos 

(Augustės Anisimovos, Kotrynos Paulauskaitės ir Dominyko Sidaro nuotr.) 

 

„Kultūriukas“. Dar vienas naujas 2021 metais pradėtas įgyvendinti projektas – vaikų 

užimtumo studija „Kultūriukas“, Alytaus kultūros centro patalpose įrengta po vidaus patalpų 

renovacijos. „Kultūriuko“ vardą gavusi studija rugsėjo mėnesį pakvietė mažuosius į atidarymą, 

vėliau tęsė veiklą ir kvietė šeimas nemokamai pasinaudoti dar patogesne galimybe lankytis 

renginiuose. 

Ne visų Alytaus kultūros centre vykstančių renginių turinys tinka mažiesiems žiūrovams, be 

to, ne visos šeimos turi, kas gali prižiūrėti vaikus, kol tėvai nuvyks į renginį. Dėl to ir kilo ši idėja – 

įkurti erdvę, kurioje vaikai galėtų pažaisti, kol tėvai dalyvauja renginyje. „Kultūriuko“ studijos 

aplinka draugiška vaikams, čia jie gali rasti įvairių užduotėlių, žaidimų, žaislų, su vaikais bendrauja 

ir veiklas jiems siūlo kvalifikuotos specialistės. Vienu metu studijoje priimama iki dešimties vaikų. 

Studija atvira ne visada, darbo laikas parenkamas pagal renginių kalendorių, atsižvelgiant į 

tai, kurio renginio auditorija dažniau gali būti jaunos šeimos, turinčios mažamečių vaikų. Į renginį 

atvykstantys tėvai gali registruoti vaikus į vaikų kultūros studiją ir suteikti jiems galimybę taip pat 

smagiai praleisti laiką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 ir 43 pav. Vaikų užimtumo studija „Kultūriukas“ 
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Iki 2021 m. gegužės mėnesio dėl karantino visi renginiai buvo perkelti virtualią erdvę. 

Didžiausio peržiūrų skaičiaus sulaukė Vasario 16-oios dienos minėjimas „Iš širdies. Alytiškiai 

virtualiai sveikina Lietuvą“, Kovo 11-osios minėjimo videoreportažas, Kovo 8-ają paminėti skirtas 

koncertas „Sugrįžtu dėl Tavęs, Alytiške“, koncertas „Tikrąsias Užgavėnes prisiminus“, edukacija 

„Verbų rišimas“. 

Nutraukus karantiną, nuo gegužės mėnesio Alytaus kultūros centro Didžiojoje salėje 2021 

m. įvyko 5 renginiai, į kuriuos buvo išpirkti visi bilietai. Sausakimšoje salėje vyko Alytaus cirko 

festivalis, Sauliaus Prūsaičio koncertas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas 

„Simfoninė salvė Naujiesiems“, teatralizuotas koncertas „Holivudo žvaigždės“, valstybinio 

ansamblio „Lietuva“ koliažinė opera „Mažvydas“.  

 

2 tikslas – VšĮ Alytaus kultūros centre organizuoti viešuosius kultūros 

ir meno mėgėjų renginius 
8 lentelė 

Tikslo 

pavadinimas 

Uždaviniai (priemonės) Pagrindiniai 

rezultato pasiekimo 

vertinimo rodikliai  

2021 m. 

planas 

2021 m. 

reikšmė 

VšĮ Alytaus 

kultūros centre 

organizuoti 

viešuosius 

kultūros ir meno 

mėgėjų renginius. 

 

Profesionaliojo meno 

renginių organizavimas  

Projektų (lankytojų) 

skaičius 
6 (5 000) 4 (6 603) 

Etninės kultūros renginių 

organizavimas  

Projektų (lankytojų) 

skaičius 
9 (4 900) 9 (10 383) 

Bendruomenei aktualių 

renginių organizavimas  

Projektų (lankytojų) 

skaičius 
29 (20 100) 25 (51 913) 

Iš viso 44 (30 000) 38 (68 899) 

 

2021 m. įgyvendintų projektų suvestinė 

9 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

 

 

Įvykdymo 

terminai 

Lėšos 
Rodiklio 

pavadinimas, 

mato vnt. 

Faktinė 2021 metų 

reikšmė Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, Eur 

Kitų 

šaltinių 

lėšos, Eur 

1.  
Projektas 

„Kultūriukas“ 

2021 m. 

sausis–

gruodis 

100,00 28,89 Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

3 renginiai 

40 žiūrovų 

2.  Prof. muzikos  

koncertai (visus 

metus) 

2021 m. 

sausis–

gruodis 

- - Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

2 renginiai 

1402 žiūrovų 

3.  5 renginių ciklas 

,,Menas iš arti“ 

(visus metus) 

2021 m. 

sausis – 

gruodis 

- - Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

9 renginiai 

3426 žiūrovų 

4.  Tautodailės 

metams skirtas 

renginių ciklas 

2021 m. 

sausis – 

gruodis 

821,64 13,96 Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

4 renginiai 

3556 žiūrovų 

(virtualūs 



18 

 

„Etno 

sekmadieniai“     

renginiai) 

5.  
Laisvės gynėjų 

dienos 30-metis 

2021 m. 

sausis 

242,48 - Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

2400 žiūrovų 

(virtualus renginys) 

6.  
Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena 

2021 m. 

vasaris 

434,42 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

9987 žiūrovų 

(virtualus renginys) 

7.  

Užgavėnės 
2021 m. 

vasaris 

148,30 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

3589 žiūrovų 

(virtualus renginys)  

8.  
Moters dienos 

koncertas  

2021 m. 

kovas 

350,00 - Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

5579 žiūrovų 

(virtualus renginys)  

9.  Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

2021 m. 

kovas 

1419,11 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

5678 žiūrovų 

(virtualus renginys)  

10.  Renginių ciklas 

„Kūrybinės 

dirbtuvės“ 

2021 m. 

kovas – 

balandis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

4 renginiai 

5000 žiūrovų 

(virtualus renginys) 

11.  

Tarptautinis cirko 

festivalis 

2021 m. 

gruodis 

- 177,95 

AKC 

lėšos 

5000 

LKT 

lėšos 

Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

2 renginiai 

1082 žiūrovų 

12.  

Kultūros diena 
2021 m. 

balandis 

296,00 - Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

720 žiūrovų 

(virtualus renginys)  

13.  

Atvelykis 
2021 m. 

balandis 

100,00 - Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

1000 žiūrovų 

(virtualus renginys)  

14.  
Motinos dienai 

skirtas koncertas 

2021 m. 

gegužė 

1278,05 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

150 žiūrovų 

15.  

Europos diena 
2021 m. 

gegužė 

121,04 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

585 žiūrovų 

(virtualus renginys) 

16.  Pilietinio 

pasipriešinimo 

diena 

2021 m. 

gegužė 

40,00 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

80 žiūrovų 

17.  
Gatvės muzikos 

diena 

2021 m. 

gegužė 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

200 žiūrovų 

18.  
Tarptautinė vaikų 

gynimo diena 

2021 m. 

birželis 

1000,00 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

150 žiūrovų 

19.  
Dzūkų dainų ir 

šokių šventė – 

Tėvo diena 

2021 m. 

birželis 

- - Renginių ir 

lankytojų 

skaičius 

Dėl karantino 

ribojimų renginys 

perkeltas į 2022 

metus 

20.  Akcija „Ištark, 2021 m. - - Renginių ir  1 renginys 
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išgirsk, išsaugok“ birželis lankytojų 

skaičius 

100 žiūrovų 

(virtualus renginys) 

21.  
Gedulo ir vilties 

diena 

2021 m. 

birželis 

40,00 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

100 žiūrovų 

22.  

XIX Dainavos 

šalies muzikos 

festivalis 

2021 m. 

birželis 

2402,02 1100,00 

Rėmėjų 

lėšos 

9300 

LKT 

lėšos 

 

Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

6 renginiai 

1405 žiūrovų 

23.  

„Jaunimo naktys“: 

pokalbių vakaras 

2021 m. 

birželis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Šio projekto buvo 

atsisakyta, vietoj jo 

organizuotas 

renginių ciklas 

jaunimui „Gardas“ 

24.  

„Jaunimo naktys“: 

muzikos vakaras 

2021 m. 

birželis-

gruodis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Šio projekto buvo 

atsisakyta, vietoj jo 

organizuotas 

renginių ciklas 

jaunimui „Gardas“ 

25.  

„Jaunimo naktys“: 

šokių vakaras 

2021 m. 

birželis-

gruodis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Šio projekto buvo 

atsisakyta, vietoj jo 

organizuotas 

renginių ciklas 

jaunimui „Gardas“ 

26.  Senjorų 

naktišokiai 

2021 m. 

sausis - 

gruodis 

2825,25 52,38 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

6 renginiai 

432 žiūrovų 

27.  Vasaros fontano 

renginys 
2021 m. 

birželis 

1186,22 48,40 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

130 žiūrovų 

28.  Koncertas 

„Džiazo garsai“ 

2021 m. 

birželis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Šio projekto buvo 

atsisakyta, vietoj jo 

organizuotas 

projektas 

„Džiazuojantis 

Alytus“ 

29.  „Jaunimo džiazo 

naktis“ 

2021 m. 

birželis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Šio projekto buvo 

atsisakyta, vietoj jo 

organizuotas 

projektas 

„Džiazuojantis 

Alytus“ 

30.  Džiazo vakaras 

2021 m. 

birželis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Šio projekto buvo 

atsisakyta, vietoj jo 

organizuotas 

projektas 

„Džiazuojantis 

Alytus“ 

31.  Valstybės 2021 m. 1150,20 36,72 Renginių ir  1 renginys 
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(Lietuvos 

Karaliaus 

Mindaugo 

karūnavimo) 

diena 

liepa lankytojų 

skaičius 

400 žiūrovų 

32.  Vaikų ir jaunimo 

liaudies dainų 

festivalis ,,Ateik, 

saulute, su 

pyragais“ 

2021 m. 

rugsėjis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

420 žiūrovų 

33.  

Alytaus miesto 

šventė 

2021 m. 

birželis 

37127,26 4156,42 

AKC ir 

rėmėjų 

lėšos 

Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

13000 žiūrovų 

34.  Baltijos kelio 

(Juodojo kaspino) 

diena 

2021 m. 

rugpjūtis 

310,00 28,49 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

100 žiūrovų 

35.  
Mokslo metų 

pradžios šventė 

2021 m. 

rugsėjis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Dėl karantino 

ribojimų renginys 

nevyko 

36.  Etninės kultūros 

akcija ,,Visa 

Baltica šoka“ 

2021 m. 

rugsėjis 

245,00 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

150 žiūrovų 

37.  Tarptautinės 

pagyvenusių 

žmonių dienos 

minėjimas 

2021 m. 

spalis 

800,00 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

220 žiūrovų 

38.  

Etninės kultūros 

konferencija 

2021 m. 

spalis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Dėl lėšų trūkumo 

renginys neįvyko, 

planuojama jį 

organizuoti 2022 

m.  

39.  
Lapkričio 1 d. 

minėjimas 

2021 m. 

lapkritis 

- - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Renginys neįvyko 

40.  
Šv. Cecilijos 

diena 

2021 m. 

lapkritis 

378,00 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

38 žiūrovų 

41.  Šv. Kalėdų 

konkursas 

,,Leliumoj“ 

2021 m. 

gruodis 

32,31 152,86 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

150 žiūrovų 

42.  Adventinė 

vakaronė ,,Kalėdų 

rytų“ 

2021 m. 

gruodis 

- 76,48 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

50 žiūrovų 

43.  Tarptautinis 

liaudies meno 

festivalis 

,,Atvažiuoja 

Kalėdos“ 

2021 m. 

gruodis 

371,00 230,00 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

500 žiūrovų 

44.  
Alytaus miesto 

kalėdinis vakaras  

2021 m. 

gruodis 

  Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

Dėl lėšų trūkumo 

renginys neįvyko 
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 Į renginių planą neįtraukti, tačiau vykdyti projektai: 

 Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – 

lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų – 

konkursas 

„Tramtatulis“ 

2021 m. 

balandis 

100,00 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

1300 žiūrovų 

 
Šventė 

„Gandrinės“ 

2021 m. 

liepa 

270,61 - Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

50 žiūrovų 

 Renginių ciklas 

jaunimui 

„Gardas“ 

2021 m. 

sausis -

gruodis 

862,90 456,20 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

3 renginiai 

410 žiūrovų 

 Projektas 

„Džiazuojantis 

Alytus“  

2021 m. 

sausis-

gruodis 

1140,00 6800 

LKT 

lėšos 

Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

5 renginiai 

370 žiūrovų 

 ALKS atidarymo 

ir Kalėdų eglutės 

įžiebimo šventė 

2021 m. 

gruodis 

21690,22 909,53 Renginių ir  

lankytojų 

skaičius 

1 renginys 

5000 žiūrovų 

 

Rezultatai 

 

2021 m. Alytaus miesto erdvėse įstaiga organizavo kalendorinėms šventėms paminėti skirtus 

renginius ir valstybinių švenčių minėjimus. Buvo organizuoti Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, 

Kovo 11-osios, Liepos 6-osios minėjimai ir Baltijos kelio minėjimas.  

Dėl karantino laikotarpiu galiojusių ribojimų, buvo įgyvendinta šiek tiek mažiau projektų, 

negu buvo suplanuota. Iš 44 projektų įgyvendinti 38 projektai. Įgyvendinant projektus, sulaukta 

daug daugiau lankytojų, negu buvo planuota. Vietoje planuotų 30 tūkst. lankytojų sulaukta net 68, 8 

tūkst. žiūrovų. 

 

3 tikslas – mėgėjų meno kolektyvų veiklos organizavimas ir kultūrinė 

saviraiška 
10 lentelė 

Tikslo pavadinimas Uždaviniai  (priemonės) Pagrindiniai 

rezultato pasiekimo 

vertinimo rodikliai   

2021 m. 

planas 

2021 m. 

reikšmė 

3.1. Mėgėjų meno 

kolektyvų veiklos 

organizavimas ir 

kultūrinė saviraiška 

 

Mėgėjų meno kolektyvų 

veiklos puoselėjimas 

Mėgėjų meno 

kolektyvų skaičius, 

vnt. 

7 7 

Mėgėjų meno kolektyvų 

pasirodymų, koncertų 

organizavimas 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

pasirodymų skaičius, 

vnt. 

74 49 

Paslaugų teikimas 

suaugusiųjų ir jaunimo 

kultūrinei saviraiškai 

Suaugusiųjų ir 

jaunimo kultūrinės 

saviraiškos grupių 

skaičius, vnt.  

7 5 
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Rezultatai 

                                                                                                                              11 lentelė  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

vykdytojas 

Rodiklio 

pavadinimas, mato 

vnt. 

2021 m. 

reikšmė 

1. Folkloro ansamblio 

„Žvangucis“ veikla 

Meno vadovas 

Giedrius 

Griškevičius 

Pasirodymų 

skaičius, vnt. 

18 (4 iš jų AKC) 

2. Liaudies dainų ir šokių 

ansamblio „Dainava“ 

veikla 

Meno vadovas 

Arvydas 

Mikalauskas 

Pasirodymų 

skaičius, vnt. 

12 (5 iš jų AKC) 

4. Teatro studijos „Apartė“ 

veikla 

Meno vadovas 

Arvydas Kinderis 

Pasirodymų 

skaičius, vnt. 

0 (0 iš jų AKC) 

3. Kamerinio choro „Varsa“ 

veikla 

Meno vadovas 

Vidas Simanauskas 

Pasirodymų 

skaičius, vnt. 

2 (1 iš jų AKC) 

5. Kūrybinės studijos 

„Alytaus miestelėnai“ 

veikla 

Meno vadovas 

Vidmantas Ežerskis 

Pasirodymų 

skaičius, vnt. 

5 (0 iš jų AKC) 

6. Cirko studijos „Dzūkija“ 

veikla 

Meno vadovė 

Jurgita 

Bujanauskaitė 

Pasirodymų 

skaičius, vnt. 

5 (2 iš jų AKC) 

7. Choro „Atmintis“ veikla Meno vadovas 

Vidas Simanauskas 

Pasirodymų 

skaičius, vnt. 

7 (0 iš jų AKC) 

Iš viso 49 (12 iš jų AKC) 

 

Folkloro ansamblis „Žvangucis“ 2021 metais surengė 18 pasirodymų. Prisidėjo prie Alytaus 

miesto organizuojamų minėjimų, švenčių, rugpjūčio mėnesį surengė Gandrų palydėtuvių šventę. 

Vėliau organizavo Šv. Cecilijos dienos minėjimą, adventinę vakaronę „Kalėdų rytų“. Dalyvavo  4 

išvykose: Rudens šventėje Grendavėje, Baltų vienybės dienos minėjime, dalyvavo Alytaus rajone 

vykusios stovyklos „Pasaulio Lietuva“ atidaryme.  

 

Liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava“ 2021 metais dalyvavo Senjorų naktišokiuose, 

Baltijos kelio dienos minėjime ir šventiniame koncerte „Laisvės sparnais“, koncerte „Visa Baltica 

šoka“, rugsėjo mėnesį surengė XVI vaikų ir jaunimo liaudies meno festivalį „Ateik, saulute, su 

pyragais“, gruodžio mėnesį – renginį „Atvažiuoj Kalėdos“. Iš viso ansamblis, kuriame yra 113 

narių, 2021 metais surengė 12 pasirodymų.  

 

Kamerinis choras „Varsa“ 2021 m. surengė 2 koncertus „Dzūkų godos“ – vieną Alytaus 

kultūros centre, kitą – Audiovizualinių menų centre. 

 

Choras „Atmintis“ 2021 metais surengė 7 pasirodymus: Lietuvos partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjime, Gedulo ir vilties dienos minėjime, Valstybės 

(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos šventėje. Dalyvavo partizano Petro Ribinsko 

paminklo pašventinimo iškilmėse, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje, Alytaus 

politinių kalinių ir tremtinių Alytaus skyriaus ataskaitiniame susirinkime. 

 

Cirko studija „Dzūkija“ 2021 m. surengė 5 pasirodymus. Dalyvavo Alytaus kultūros centre 

vykusiame Motinos dienos paminėti skirtame koncerte, Alytaus cirko festivalyje. Pasirodė 

Dainavos mokyklos sporto aikštyno atidaryme, Šakių cirko festivalyje „Cirko žiburiai 2021“ ir LRT 

projekte „Šok su žvaigžde“. 
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Kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“ 2021 metais surengė 5 pasirodymus. Dalyvavo 

Alytaus miesto šventės programoje. Pasirodė Utenos miesto šventėje ir renginiuose ,,Ar sugrįš 

Metropolio vakarai“ ir ,,Ilgesio dainos“. 

 

Be minėtų kolektyvų, savo veiklą įstaigoje vykdė neformalaus jaunimo ir suaugusiųjų 

meninės saviraiškos grupės: šokių studijos „Dosado“ ir „Aušrinė“, muzikos grupė „Svaras 409“, 

Vytautas Čiupas ir Haroldas Globetans.  Minėtas neformalaus jaunimo ir suaugusiųjų meninės 

saviraiškos grupes sudaro 347 nariai (iš jų 315 – vaikai ir jaunimas).   
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III. ĮSTAIGOS 2021 M. FINANSINĖ ANALIZĖ 
 

VšĮ Alytaus kultūros centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

1. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus  

12 lentelė 

Lėšų šaltinis Suma (Eur) 

Alytaus m. savivaldybės lėšos 41 8554,53 

Iš jų:  

Darbo užmokestis 275 165,28 

Socialinio draudimo įmokos 5416,93 

Komunalinės paslaugos 56 948,21 

Kitos prekės ir paslaugos 81 024,11 

Įstaigos veiklos pajamos už patalpų nuomą 4154,18 

Iš jų:  

Ryšių paslaugos 219,34 

Komunalinės paslaugos 708,39 

Kitos prekės ir paslaugos 3226,45 

Alytaus miesto savivaldybės lėšos kultūroms 

projektams 

47 885,73 

Kultūros tarybos lėšos kultūros projektams 21 100,00 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro finansavimas 400,00 

Privačių rėmėjų lėšos 5100 

Užimtumo tarnybos subsidija 92 513,39 

Iš viso 541 822,10 

 

2. Gautų lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

13 lentelė 

Išlaidų rūšis Suma (Eur) 

Darbo užmokestis  351 412,71 

Socialinio draudimo įmokos 6601,35 

Ryšių paslaugos 403,04 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

1795,75 

Komandiruočių išlaidos 0 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

1475,98 

Komunalinės paslaugos, iš jų: 57 656,60 

   Šildymas 19 398,52 

   Elektros energija 32 898,62 

   Vandentiekis ir kanalizacija 2498,31 

   Šiukšlės 2861,15 

 Kitos prekės ir paslaugos 116 660,06 

Darbdavių socialinė parama pinigais 5816,61 

Iš viso  541 822,10 
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3.  Gautos veiklos pajamos per finansinius metus 

 

14 lentelė 

Paslaugos rūšis Suma (Eur) 

Cirko studijos „Dzūkija“ pajamos 247,50 

Kultūros centro organizuojamų renginių bilietų 

platinimas 

4976,00 

Renginiuose suteiktos paslaugos 39 973,37 

Iš viso 45 196,87 

 

4.  Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius 

metus: 

įsigytas nematerialusis turtas per 2021 metus – 0 Eur, 

įsigytas materialusis turtas per 2021 metus – 500 Eur, iš jų 250 Eur – įstaigos lėšos,  

perleistas ilgalaikis materialusis turtas per 2021 metus – 0 Eur.  

 

5. VšĮ Alytaus kultūros centro veiklos sąnaudos per finansinius metus – 593 776,33 Eur, 

iš jų 367 798,68 Eur – išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. 

 

6. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 

ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms: 

 Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui –  24 664,49 Eur. 

 

7. VšĮ Alytaus kultūros centro išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo 

užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms. 

Įstaiga neturi kolegialių organų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































